
)25 מעמוד (המשך
 הקיבוץ, את לעזוב אותו ״עודדתי

 של ימים בשלושה מלווה שהיה דבר
 איבה הביעו פניו גמורה. שתיקה
תהומית. ושינאה

השתי מן יותר שהתעלמתי ״כמה
 הראיתי אורכן. התקצר כך האלה. קות

לי. איכפת שלא לו
 חיי מיוחד. בחינוך עבודה ״קיבלתי

 לטפל ללמוד קלים. היו לא בתל־אביב
 בקיבוץ. לנו שנולדו הבנות, בשתי

 אהב מאוד יענקלה לבשל. ללמוד
 הייתי ארוכה תקופה במשך לאכול.

בבית. היחידה המפרנסת
 לא מעולם נישואינו שנות ״בכל

 עוזרת, פעם כשלקחתי עוזרת. לי היתה
 שבועות, שלושה במשך שעבדה
 מפריע שזה וטען אותה פיטר יענקלה

מכונת־כביסה." רכשנו ז976ב־ רק לו.

 שגייס דק
במיטה

 עדנה, של החיים בין רב הבדל ש ^
 בסיפרה, אותם מתארת שהיא כפי

 הבדל גם יש לי. שסיפרה הסיפור ובין
 יענקלה. של בדמותו

כאליל תמיד שבתאי מופיע בספר

אוהבת. שאני הגבר את להחזיק
 בחילה. בי מעורר אחד דבר ״אבל

 יותר שיהיו לזה אסכים לא מעולם
 — הבריאה יסוד זה כי במיטה. משניים

ואשה. גבר
 נמצא שהוא מאשה מתעייף ״גבר

 לרענן צריכים זמן. הרבה כל־כך איתה
 בינינו שיהיה דאגתי שלו. הראייה את

 לעולם שאני ידע יענקלה מיני. מתח
אחר.״ גבר בשביל אותו אעזוב לא

ה־ שבין בלילה נפטר שבתאי יעקב
 הוציאה עדנה .1981 באוגוסט 5וה־ 4

 בעלה, של האחרון הספר את תחילה
 היא שבו שלה, סיפרה את ואחר־כך
 המוגדר אדם ובין בינה רומאן מתארת

 שנה 11 מזה נשוי ,36 כבן בספר
 ילדים, לשני אבא הראשונה, לחברתו

מקום. בכל אשה לו שיש מפורסם, זמר

״תבוא

 בספר, הזמר את מזהה אינה דנה **
לע רצתה לא איתי בשיחה וגם ^
 יודעת הארץ שכל למרות זאת, שות

 האירוטיים התיאורים לדבריה, מיהו.
 מקושטים אך מציאות, הם בספר

בדימיון.

סתווית?״ או אביבית חורפית, או קיצית אני? -ואיזה

 של אידיאלית דמות כאותה — צעיר
 תנועת- על״ידי נגנב שתצלומו צבר,

 (אחרי שלה. לכרזת־הבחירות התחיה
 המיפלגה נאלצה מישפטיים, הליכים
הדמות.) את להחליף

 גידל ״יענקלה עדנה, סיפרה בחיים,
 מיש־ הרכיב להקריח, התחיל כרס,

 לאהוב לי הפריע לא זה אבל קפיים.
 חכם היה הוא הנשמה. כלות עד אותו

 הייתי אני ילדותי. גם תמיד אך מאוד,
 החיים בעול נשאתי אני המציאות.

היומיומיים."
 כגבר־חלומות, האיש מתואר בספר

 במציאות מהתקף־לב. בזרועותיה שמת
 לאהוב וממשיכה אותו, אהבה אומנם
 קשים, היו יענקלה עם חייה אך אותו,
זן*ת. מסתירה היא ואין

 שאני היה ביותר הגדול ״הפחד
 שיגעון. עד אותו אהבתי אותו. אפסיד

 בית. לי שיש הרגשתי בזרועותיו
נורא. לו חשוב שלי שהגוף ידעתי

 לשמור אדירים מאמצים ״עשיתי
 לאכול. אוהבת אינני למזלי, הגוף על

 בסיפורים קינאתו את .־ת מעז! הייתי
 מאוד חופשי אדם אני מחזרים. על

כדי אצלי פסול אינו דבר ושום במין,

למשל:
 מוביל הוא בחושך מגשש כעיוור

הר מול ושם לחדר״השינה, אותה
 כורע החולצה, את מעליה תולש אי
 החצאית, את למטה מושך ברך, על

 ״יפה עליה, מביט הוא ומלמטה
 ידיו נשימה, קצר אומר הוא שלי,"

המפ הזעיר התחתונים משולש על
 אומרת, היא ״תקרע," ביניהם, ריד

 אובדת בשיערו, מגששות ידיה
 אותה הסוחף הקירבה בנחשול

 פניו, בה טומן הוא ועכשיו אליו.
 בה, משתלחת לכל עיוורת תשוקתו

 התהומות אל עיניה עוצמת ומונה
 מבקשים כששניהם בה, הנפערים
המ עד לגעת בזה, זה להיטמע
 והיא בם, היו שטרם עמקים
 כשיר לוחשת עצמה את שומעת

 בי, תהיה בי, ״תבוא סוף, לו שאין
שוק שהם עד אהוב..." בי, תבוא

המנוחה. בבאר עים
בספר: אחר ובמקום

 נותרו במבוא. בחושך עומדים
המ תשוקה מרודפי חסרי־נשימה,

 בידה אחז ואורי להתרוות, סרבת
ביגדיהם היא, וגם כולו, עירום

חושפני* בתצלום עדנה
החזה!׳ את שרואים ידעתי ■לא

 אותה והוליך במבוא, הושלכו
 בכל כצל לגופו צמודה אחריו

 מהם, אחד בכל נעצר חדרי־הבית,
 גופה, בל את מנשק בירכיו על כורע
 והכאב והעונג בה עוברות ידיו

עיוורות. כסכינים אותה מפלחים

 בביתה אחריו הלכה כעיוורת
 יוביל, לאשר יבחר, לאשר - שלה

 הגדולה המיטה על נחו ולבסוף
 האדום הסיני המשי חיפוי מכוסת

 ניצולים כשני הזהב, דראקוני עם
לפעי־ מקשיבים בסופה, שנטרפו

 בם המפכים והתשוקה מות״הדם
 הזורמים רבים כמים זה אל זה

 גשם, סערת אחרי האדמה בערוצי
 בעודם ברכות זה את זה מחבקים

גדותיהם. אל שבים
 את לתאר מוכנה היא לספר מחוץ

בעיניה: האידיאלי המאהב דמות
 בלי סביבה, שום בלי גבר רוצה ״אני

 רוצה לא לבדו. אותו רק רקע, שום
 רוצה לא פנוי. או נשוי הוא אם לדעת
 אחרים. מפי ולא ממנו לא עליו, לדעת

כלום. לי שיבטיח רוצה לא גם אני

 של נקי מיפגש יהיה בינינו שהמיפגש
ואשה.״ גבר

 אשתו את גם עדנה מתארת בספר
 אותה כששאלתי המפורסם. הזמר של
 סיפרה איתה, קשר אי־פעם לה היה אם

 ראתה ולא אותה פגשה לא שמעולם
 במוסף שלה תמונה פעם רק אלא אותה,

שבת. של

 השבוע: דליה אמרה שעליה *
 אותה לובשת שאני חולצה זוהי

א בערב.  שבצילוס-יום ידעתי ל
ת בעדה יראו החזה. א

השבוע עדנה
אהובי!״ בי! תהיה בי! -תבוא

׳
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